
Кутия за хапчета
с таймер и аларма

MD-544

Благодарим Ви за закупуването на кутия за хапчета с
таймер и аларма За правилна употреба на(MD-544).
продукта, моля, прочетете внимателно следните
инструкции и ги запазете за следващи справки.

УПОТРЕБА
Премахнете предпазителя на батериите.
За да настроите времето за обратно отброяване на
таймера, следвайте следните стъпки:
• За часовете натиснете бутон „ “.A
• За минутите натиснете бутон „ “B .
• За да активирате отброяването натиснете бутон „С“. Цифрите на екрана ще мигат.
• Ако задържите бутон „С“ за 2 секунди ще включите пауза (цифрите на екрана
няма да мигат в този момент). При натискане на бутона отново, таймерът ще се
включи и ще продължи да отброява останалото време.
• 5-10 минути преди времето да свърши, кутията издава едно пиукане, което пре-
дупреждава за края.
• Когато зададеното време свърши, кутията издава две пиукания за напомняне.
Ако искате да повторите времето, зададено последно, натиснете бутон „С“.
• Ако искате да изтриете последно зададеното време, натиснете бутони „А“ и „В“
едновременно. Можете да зададете ново време на таймера, следвайки инструкции-
те отначало.

СМЯНА НА БАТЕРИИ
Развийте и премахнете горната прозрачна част на кутията.
Отделението за батерии се намира на гърба й.
Използвайте отвертка, за да отворите отделението. Премахнете старата батерия и
поставете нова - 1бр. AG 13 (1,5V).

Информация на потребителите: Съгласно Законодателен декрет No. 49 от 14 март, 2014"2012/19/UE
за Прилагане на директивата относно отпадъците от електрическо и Електронно оборудване
(ОЕЕО)". Символът на зачеркната кофа за отпадъци показва, че продуктът в края на живота му
трябва да бъде изхвърлен отделно от другите отпадъци. Потребителят следва да изхвърли уреда и
всичките му компоненити в специализиран център за  разделно събиране на електронни и
електрически отпадъци, или да го върне на търговеца при закупуването на нов уред от сходен вид.
Разделното събиране за извеждане от експлоатация оборудване за рециклиране, третиране и
екологично съвместимо разположение допринася за избягване на възможните негативни
последствия за околната среда и здравето на човека и насърчава рециклирането на материалите.
Правилното изхвърляне на електрически уреди помага за предотвратяването на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве. Батериите, използвани в този уред, трябва да
се изхвърлят на определените за това места. Информирайте се за местните правила за разделно
събиране на батерии. Правилното изхвърляне на батерии помага за предотвратяването на
негативните последствия за околната среда и човешкото здраве.

Продуктът отговаря на всички приложими Европейски норми и регламенти.
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